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Jokainen lahjoitus on tärkeä
Maailman kaikki lionit tekevät yhteistyötä, jotta voimme antaa apua ja toivoa ihmisille, jotka tarvitsevat sitä eniten. Lions
Clubs Internationalin säätiön (LCIF) kautta maailman 1,4 miljoonaa lionia 210 eri maassa ovat valmiina toimimaan. Lions
Clubs Internationalin virallisena säätiönä LCIF on myöntänyt yli 12 701 apurahaa, yhteensä yli US$950 miljoonaa sen
jälkeen kun se perustettiin vuonna 1968. Lionien avokätinen tuki on mahdollistanut suurimman osan näistä varoista. Mutta
vielä on monia ihmisiä, jotka tarvitsevat lionien apua. 

Jokainen lahjoitus on tärkeä säätiön tehtävän toteuttamisessa. Kun teet lahjoituksen LCIF:lle, voit olla varma että lahjoitus
vaikuttaa oikeasti apua tarvitsevien ihmisten elämään.

Lionien lahjoitukset ovat saaneet paljon aikaan:

• Estetty 30 miljoonan ihmisen vakava näkökyvyn menetys

• Järjestetty yli 350 000 näöntarkastusta Special Olympics -urheilijoille 85 maasta 

• Saatu yli 13 miljoonaa oppilasta mukaan nuorten kehittämisohjelmaan Lions Questiin

• Rakennettu tai laajennettu 660 silmäsairaalaa/klinikkaa/osastoa

• Koulutettu 681 000 näönhoidon asiantuntijaa

• Järjestetty yli 20 miljoonaa näöntarkastusta lapsille Sight for Kids -ohjelman avulla

• Kerätty ja jaettu yli US$415 miljoonaa Sight First -ohjelman kahden varainkeruukampanjan kautta

Tunnustus lahjoitusten antajille
LCIF:llä on useita tunnustusohjelmia kiitollisuuden osoittamiseksi lahjoitusten tekijöille. Tunnustus vaihtelee tuen tasosta
riippuen ja sitä voivat saada yksittäiset lahjoittajat, klubit, piirit ja yritykset. Tunnustusmuotoja ovat rintaneulat, laatat,
kiitoskortit ja muita kiitollisuuden osoituksia. 

“Ennen kuin saimme Mectizan® -lääkettä tänne
kyläämme, emme tienneet että tämä tauti
(jokisokeus) oli parannettavisa. Haluamme
sanoa kaikille meitä auttaneille –kiitos.” 

– Yanatou, Makouossap-kylän asukas Kamerunissa,
kun hän sai yhden 271 miljoonasta lionien jakamasta
hoitokerrasta jokisokeutta vastaan.

Me välitämme. Me palvelemme. Me saamme aikaan.

Tunnustus LCIF:lle tehdyistä lahjoituksista
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Melvin Jones -jäsenyys
Melvin Jones -jäsenyysohjelma (MJF) perustettiin vuonna 1973 ja se on tunnustus 
1 000 dollarin lahjoituksista. Maailmassa on nyt yli 386 804 Melvin Jones -jäsentä 
ja ohjelma on LCIF:n toiminnan tärkein yksittäinen tuki. Lahjoituksia voivat tehdä 
ei-lionit, klubit tai piirit. Lahjoitukset voi tehdä kertasummana tai vähintään 100 dollarin
erissä viiden vuoden aikana. 

MJF-tunnustus:
• Melvin Jones -jäsenet saavat rintaneulan, muistolaatan ja onnittelukirjeen. 

• Kaikki Lions Clubs Internationalin vuosikokoukseen osallistuvat MJF-jäsenet kutsutaan
lounaalle. (Edellyttää lipun ostamista)

• MJF-jäsenten nimet julkaistaan kansainvälisessä päämajassa olevalla listalla. 

• Klubit saavat MJF-lippumerkin ja chevron-merkin kun ensimmäinen MJF-jäsenyys myönnetään
klubin jäsenelle; joka vuosi tämän jälkeen klubi saa chevron-merkin kun ensimmäinen jäsen
sinä vuonna saa MJF:n. 

• Kun kaikki klubin nykyiset jäsenet ovat MJF-jäseniä, klubi saa 100%:n MJF-lippumerkin ja
ansiotodistuksen. 

Melvin Jones jäseneksi voi hakea lataamalla MJF-hakemuksen osoitteessa www.lcif.org tai

pyytää MJF-lomaketta LCIF:n lahjoittajapalvelusta numerossa 630-203-3836 tai sähköpostitse

osoitteessa donorassistance@lionsclubs.org. 

MJF-laattoja ei lähetetä automaattisesti kun US$1000 lahjoitus on tehty. Lahjoittaja pitää

tunnistaa ensin ja postitusosoite ilmoittaa MJF-lomakkeella.

Progressiivinen Melvin Jones -jäsenyys
Progressiivinen Melvin Jones -jäsenyysohjelma (PMJF) antaa lahjoittajille mahdollisuuden
jatkaa LCIF:n tukemista ja edetä jäsenyysohjelmassa tekemällä lahjoituksia ensimmäisen
1000 dollarin jälkeen. Lionit voivat liittyä yli 75 067 muun PMJF-jäsenen joukkoon. 
PMJF-ohjelmassa annetaan tunnustusta lahjoituksista US$2000 ja US$100 000 välillä.
Lahjoitettuaan 100 000 dollaria lahjoittajista tulee Humanitarian Partner -kumppaneita.

PMJF-tunnustus:
• PMJF-jäsenet saavat kauniin rintaneulan progressiivisen ohjelman ensimmäisestä tasosta.

• Jokaisesta seuraavasta 1000 dollarin lahjoituksesta aina 51 000 dollariin saakka, PMJF-jäsenet
saavat ainutlaatuisen rintaneulan.

• Kun lahjoitussumma on US$51 000 - US$100 000, PMJF-jäsenet saavat ainutlaatuisen
rintaneulan jokaisesta US$10 000 lahjoituksesta. 

• Kun kaikki klubin nykyiset jäsenet ovat PMJF-jäseniä, klubi saa 200%:n MJF-lippumerkin ja
ansiotodistuksen.

Humanitarian Partner -ohjelma�

MJF-ohjelman osa, Humanitarian Partner -ohjelma, antaa tunnustusta

henkilöille, joiden kokonaislahjoitukset ylittävät 100 000 dollaria. 

Elegantit korukivelliset rintaneulat annetaan jokaisesta lahjoitustasosta.

Pronssi-, hopea- ja kultatason lahjoitukset ovat $20 000 lahjoituserissä 

ja Platinatason lahjoitukset ovat vähintään $100 000 erissä.

Tunnustustyypit 
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Kannattajajäsen
Kannattajajäsenyysohjelma on vuotuinen ohjelma, jossa on kolme tukitasoa: 20, 50 ja 
100 dollaria. Kannattajajäsenten lahjoitukset käytetään tukemaan LCIF:n humanitaarisia
apurahaohjelmia. 

Kannattajajäsenen tunnustus:

• 20, 50 ja 100 dollarilla lahjoittaja saa kannattajajäsenen rintaneulan, jossa mainitaan vuosi,

jolloin lahjoitus on tehty. 

• Klubeille annetaan 100 prosentin kannattajajäsenet -lippumerkki ja chevron-merkki 100 %

kannattajajäsenyyden ensimmäisenä vuonna. 

• Jokaisena seuraavana 100%:n kannattajajäsenyysvuonna klubit saavat chevron-merkin.

Muu tunnustus

Kunniajäsenten luettelo�

LCIF:n kunniajäsenten luettelossa annetaan tunnustusta henkilöille, 

jotka lahjoittavat LCIF:lle 100 dollaria tai joiden nimissä muut tekevät

lahjoituksen. Palkinnonsaajille annetaan todistus lahjoituksesta ja heidän

nimensä lisätään kansainvälisen päämajan kunniajäsenten luetteloon.

Muistolahjoitukset�

LCIF antaa tunnustusta henkilöille, jotka tekevät LCIF:lle lahjoituksen

toisen muistoksi. Palkinnonsaaja saa kiitoskortin ja edesmenneen 

perhe saa kortin, jossa ilmoitetaan lahjoituksesta. Pyynnöstä voi myös

saada muistoesitteen, jossa kiitetään edesmenneen henkilön perhettä.

Lisätietoja saa ottamalla yhteyttä lahjoittajapalveluun osoitteessa

donorassistance@lionsclubs.org tai numerossa 630-203-3836.

Klubin laatta�

Klubit, jotka lahjoittavat vähintään 1000 dollaria rajaamattomaan

yleisrahastoon, saavat plakaatin tai pyydettäessä lippumerkin ja

chevronin.

Piirin kunniakirja�

Piirit, joissa jokainen klubi tekee toimivuoden aikana lahjoituksen LCIF:lle,

saavat kunniakirjan. Myös piirikuvernööri ja piirin LCIF-koordinaattori

saavat kunniakirjan.

Yrityksen laatta�

Yritykset, jotka lahjoittavat LCIF:lle vähintään 1000 dollaria, saavat laatan.

Kymmenen parhaan kunniakirja�

Kymmenen LCIF:lle eniten lahjoittanutta piiriä per toimivuosi koko

maailmassa saavat Kymmenen parhaan kunniakirjan ja ne mainitaan

LCIF:n vuosiraportissa. Myös piirin LCIF-koordinaattori saa kunniakirjan.

Piirin kunniakirja�

Piirit, jotka lahjoittavat vähintään US$1000 LCIF:lle, voivat pyytää piirin

kunniakirjaa.

“Minulla oli kaihi,

mutta pääsin helposti

kaihileikkaukseen.

Haluan, että kaikilla

on tämä sama

mahdollisuus. Minun

tavoitteeni on auttaa

mahdollisimman

monia ihmisiä. Minä

lahjoitan US$1000

joka kuukausi ja

toivon saavuttavani

US$100 000.” 

– Lion Isamu Arino 
Japani
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Lahjoitus Internetin kautta
Lahjoituksia voi tehdä verkkopalvelussa luottokortilla ja samalla voi valita tunnustusmuotona MJF, PMJF tai kannattajajäsenyys. Täytä lomake ja tee

lahjoitus osoitteessa www.lcif.org.

Lahjoitusten lähettäminen postitse
Säätiö käyttää palvelua, jota kautta voidaan vastaanottaa ja käsitellä kaikki lahjoitukset. Sekki- ja luottokorttilahjoitukset tulee postittaa seuraavaan

osoitteeseen, ei LCIF:n päämajaan. Lähetä lahjoitukset ja lahjoituksen tunnustuslomake (löytyy osoitteesta www.lcif.org) seuraavaan osoitteeseen:

Lions Clubs International Foundation 

Department 4547

Carol Stream, IL 60122-4547, USA

Lue Lahjoitukset LCIF:lle ja tunnustus: Usein kysyttyjä kysymyksiä lisäohjeita miten tehdä lahjoitus shekillä.

Pankkisiirto
Pankkisiirto suoraan LCIF:n tilille on nopeampi tapa tehdä lahjoitus kuin shekin lähettäminen postitse. Yhdysvaltain ulkopuolisissa maissa tämä on

osoittautunut myös edullisimmaksi tavaksi lahjoittaa.

Pankkisiirron tiedot: �
JPMorgan Chase Bank, N.A. 10 S. Dearborn Street,  Chicago, IL 60603

ABA Routing No. 021000021 Tilin nimi: Lions Clubs International Foundation

Tilinumero 754487312 (Varmista, että annat oikeat numerot.)

Swift-tunnus: CHASUS33

Ota pankkiin mukaan edellä annetut tiedot ja tarvittava rahasumma (sekä pankkimaksut) paikallisena valuuttana ja pyydä pankkisiirto Yhdysvaltain

dollareina LCIF:n pankkiin. Lähetä kuitti pankkisiirrosta faksilla tai postitse osoitteeseen LCIF, 300 W. 22nd St., Oak Brook, IL 60523-8842 USA. 

Faksi: 630-571-5735, sähköposti: donorassistance@lionsclubs.org, puhelin: 630-203-3836.

Kirjoita lomakkeeseen vastaanottajan nimi, piiri, klubi ja jäsennumero sekä lahjoittajan nimi, piiri ja klubinumero sekä täytetty MJF-hakulomake jos

haetaan tunnustusta.

Puhelin
Jos tarvitset apua verkkopalvelussa tehtävän lahjoituksen kanssa, soita numeroon 630-203-3836.

Tunnustuksen saaminen: Tärkeitä yksityiskohtia
• Jotta saat haluamasi tunnustuksen, täytä lomake verkossa ja lataa Lahjoituksen tunnustuslomake osoitteessa www.lcif.org tai soita numeroon 630-203-3836.

• Tunnustusmateriaalit lähetetään kun lahjoitus ja hakemus on saatu ja ne on käsitelty LCIF:n päämajassa. 

• Melvin Jones Fellow -plakaattien perille tuloon tulee varata riittävästi aikaa. Varaa vähintään 15 päivää USA:n sisäisiin ja 30 päivää USA:n ulkopuolisiin

toimituksiin.

• Monissa maissa veloitetaan tullimaksu ja arvonlisävero plaketeista. Vastaanottava henkilö tai klubi on vastuussa näistä maksuista.

• Tunnustusmateriaaleja ei voida lähettää postilokero-osoitteeseen. Jos postitusosoitetta ei ole annettu, materiaalit lähetetään klubipresidentille.

Lahjoituskohteita
Lions Clubs Internationalin säätiö (LCIF) pystyy nyt auttamaan entistä useampia ihmisiä. Melvin Jones -jäsenyyden (MJF) voi saada nyt
viiteen eri kohteeseen tehdyillä lahjoituksilla. Lahjoittajat voivat saada MJF- ja PMJF-tunnustuksen suuntaamalla lahjoituksensa
seuraaviin kohteisiin:
• Alue, jossa tarve on suurin: Näillä varoilla tuetaan kaikkia ohjelma-alueita. Siten LCIF voi tukea joustavasti ohjelmia, jotka tarvitsevat lisärahoitusta

tai joissa tarve on suurin.  

• Katastrofiapu: Antaa LCIF:lle mahdollisuuden rahoittaa alueita, joissa tarve on suurin luonnonkatastrofin jälkeen joko välittömään, keskipitkän tai

pitkän aikavälin avustustyöhön.  

• Näkökyky: Näillä varoilla tuetaan satoja näköön liittyviä aktiviteetteja silmäklinikkojen kalustamisesta pistekirjoitustietokoneiden hankkimiseen

näkövammaisille.

• Nuoriso: Tukee Lions-Quest-ohjelmaa ja muita ohjelmia, kuten koulutuksen parantamista ja riskialttiin nuorison tukemista.

• Tuhkarokko: Varoilla tuetaan tuhka- ja vihurirokkorokotteiden hankkimista ja lasten rokottamista kehitysmaissa.

Lahjoitukset näiden viiden erityisalueen ulkopuolella ovat tervetulleita, mutta niitä ei oteta huomioon MJF ja PMJF -hakemuksissa.
Valitse jokin näistä viidestä lahjoitusalueesta kun teet lahjoituksen tai täytät MJF-hakemuksen.

Lahjoittaminen
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Yleistietoja LCIF:stä
Ovatko LCIF:lle tehdyt lahjoitukset verovähennyskelpoisia?

LCIF on voittoa tavoittelematon, Yhdysvaltain verolainsäädännön pykälän 501(c) (3) perusteella verosta vapautettu yhdistys. 

USA:ssa lahjoitukset ovat verovähennyskelpoisia sen mukaan, mitä verolainsäädännössä on säädetty. Muissa maissa on 

tarkistettava paikalliset verotussäännöt.

Lahjoitukset
Olen kiinnostunut lahjoituksen tekemisestä LCIF:lle. Mitä mahdollisuuksia on olemassa?

LCIF:llä on monia tapoja tehdä lahjoitus ja saada tunnustusta. Lisätietoja lahjoitustavoista ja saatavasta tunnustuksesta löytyy

osoitteesta www.lcif.org, sähköpostitse donorassistance@lionsclubs.org tai numerosta 630-203-3836.

Miten lahjoitukset käytetään?

Kaikki lahjoitukset käytetään rahoittamaan apurahoja ja ohjelmakuluja. Tavoitteena olevien sijoitustulojen mukaisesti LCIF olettaa

sijoituksista saatavien tulojen kattavan suunnitellut hallinto- ja kehityskulut.

Pitäisikö lahjoitukset kerätä yhteen ja lähettää LCIF:lle tietyin väliajoin?

Varat kannattaa toimittaa viivyttelemättä. Tämä mahdollistaa lahjoittajan tietojen ylläpidon ja LCIF:n tunnustusten ja palkintojen

myöntämisen ajallaan. Lisäksi pitkään säilytetyt shekit saattavat vanhentua, jolloin joudumme pyytämään lahjoittajalta uuden shekin.

Otetaanko rajoitetut lahjoitukset huomioon MJF-jäsenyydessä?

Lahjoituksen voi osoittaa viiteen yleisalueeseen: missä apua tarvitaan eniten, luonnonkatastrofi, näkökyky, tuhkarokko ja nuoriso.

Lahjoitukset voi osoittaa tietylle ohjelmalle kuten Lions Quest tai tietty luonnonkatastrofi, mutta niitä ei oteta huomioon MJF-

tunnustuksessa.

Miten lahjoitukset tulisi lähettää?

Yhdysvalloissa on parasta lähettää henkilökohtainen tai pankkishekki. Yhdysvaltain ulkopuolelta lähetettyjen shekkien tulee olla

Yhdysvaltain dollareina ja lunastettavissa yhdysvaltalaisesta pankista, koska tämä nopeuttaa käsittelyä ja vähentää kansainvälisiä

pankkimaksuja. Maissa, joissa LCI:lla tai LCIF:lla on pankkitilit, voidaan siirtää tarvittava määrä paikallisena valuuttana käyttämällä

järjestön virallista vaihtokurssia, joka löytyy klubin kuukausittaisesta tiliotteesta. Kopio pankkisiirtolomakkeesta liitetään LCIF:lle

lähetettäviin täytettyihin MJF-lahjoituslomakkeisiin. Faksaa tai lähetä asiakirja LCIF:n lahjoittajapalveluihin. Faksi: 630-571-5735 tai

sähköpostilla osoitteeseen donorassistance@lionsclubs.org.

Miten shekit ja pankkishekit tulisi kirjoittaa? 

Shekkien ja pankkishekkien saajaksi kirjoitetaan “LCIF”. Jos lahjoitus halutaan rajoittaa tiettyyn tarkoitukseen, kirjoita hyvitettävän

tilin nimi shekin etupuolelle sekä mukana lähetettävään asiakirjaan (esimerkiksi: “Hätäapu”). Kirjoita rajoittamattoman lahjoituksen

käyttötarkoitus, kuten “Melvin Jones Fellowship/vastaanottajan nimi”, “club plaque”, “toward Melvin Jones Fellowship” tai muu

vastaava.

Voinko maksaa lahjoituksen luottokortilla?

Lahjoituksen voi maksaa Visa, MasterCard, Discover ja American Express -luottokortilla. Luottokortilla voi tehdä turvallisesti

lahjoituksen osoitteessa www.lcif.org.

Onko olemassa muita lahjoitusohjelmia kuten esimerkiksi testamentatut lahjoitukset?

Kyllä, LCIF:n lahjoitusohjelmiin kuuluvat myös yritysten Humanitarian Partnership -ohjelma, testamentatut lahjoitukset ja

arvopaperilahjoitukset. Lisätietoja löytyy osoitteesta www.lcif.org, sähköpostitse lcifdevelopment@lionsclubs.org tai soittamalla

numeroon 630-468-6829.

Usein kysyttyjä kysymyksiä
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Lahjoittajien tunnustus/MJF
Voidaanko tunnustuslomake, kuten Melvin Jones -jäsenyys, lähettää ennen
kuin LCIF on vastaanottanut lahjoituksen?

LCIF:n  säännöt määräävät, että päämajan on vastaanotettava lahjoitus ennen

kuin tunnustus voidaan lähettää. Jotta tunnustuksen käsittely sujuisi virheittä ja

ripeästi ja se voitaisiin lähettää ilman viiveitä, liitä mukaan tarvittavat asiakirjat,

kuten täytetty Melvin Jones -jäsenyyshakemus.

Voiko Melvin Jones -jäsenyyden saajan valita myöhemmin, kun lahjoitus on
tehty ja voiko jäsenyyden antaa edesmenneen henkilön muistolle?

Kyllä, tämän toiveen voi ilmoittaa MJF-hakemuksessa. Kirjoita shekkiin tai

pankkisiirtoon “Melvin Jones Fellow to be named later”. Kun klubissa tai piirissä

kerätään yksityislahjoituksia tai ryhmälahjoituksia, jotta klubi tai piiri voi valita

Melvin Jones -jäsenyyden saajan, LCIF tarvitsee lahjoittajilta allekirjoitetun

suostumuksen. Lähetä nämä asiakirjat täytetyn Melvin Jones -

jäsenyyshakemuksen mukana LCIF:n lahjoittajapalveluihin.

Voinko saada uuden MJF- tai PMJF-rintaneulan kadonneen tilalle?

Kyllä, ota yhteyttä numerossa 630-203-3836 tai sähköpostitse

donorassistance@lionsclubs.org saadaksesi tiedot uuden rintaneulan

hankkimisesta.

Lahjoittajapalvelu
Onko LCIF:lta saatavissa raportteja lahjoittajista?

Raportteja voi pyytää ottamalla yhteyttä lahjoittajapalveluun osoitteessa donorassistance@lionsclubs.org tai soittamalla

numeroon 630-203-3836.

Voinko tiedustella aikaisemmasta lahjoituksesta?

Kyllä, ota yhteyttä lahjoittajapalveluun osoitteessa donorassistance@lionsclubs.org tai numerossa 630-203-3836.

Kiitos tuestasi LCIF:lle.

”Kiitos lionit kaikesta
siitä mitä teitte koulun,
tyttäreni ja kaikkien
koulun oppilaiden
puolesta. Se on aivan
uskomatonta. Sen
ansiosta lapset ovat
onnellisempia ja nauttivat
elämästään paljon
enemmän.” 

– Michelle Farlow, jonka
vammainen tytär pääsee nyt
paremmin liikkumaan sen
jälkeen kun lionit rakensivat
vammaisille lapsille turvallisen
leikkikentän LCIF:n
myöntämän apurahan avulla.
Koulu sijaitsee New South
Walesissa Australiassa.



Lions Clubs International Foundation 
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523 USA
Puh: 630-203-3836 • Verkkosivut: www.lcif.org
Sähköposti: donorassistance@lionsclubs.org
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Jokainen
lahjoitus on
tärkeä työmme
suorittamiseksi.


